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तेहरान शहराच्या एका शाांत गल्लीत मशराझ नावाची एक छ़ोटी 
मुलगी राहात ह़ोती. मशराझच्या जन्माच्या वेळीच ततच्या आईचा 
मतृ्य़ू झाला ह़ोता. त्यानांतर लगेच ततच्या वडिलाांनी दसुरे लग्न केले. 
ततच्या नव्या आईची आधीपास़ूनच एक मुलगी ह़ोती. ती वयाने 
मशराझएवढीच ह़ोती. ततचे नाव ह़ोते म़ोतनर. द़ोन्ही मुली 
बहहणीांसारख्या वाढल्या.  

आरांभी सवत ठीक चालले. सगळे आनांदाने एकत्र राहहले. मशराझची 
सावत्र आई ततच्याशी चाांगली वागली. मग अचानक मशराझच्या 
वडिलाांचा मतृ्य़ू झाला आखण एका रात्रीत सगळे चचत्र बदलले.  

सावत्र आई म्हणाली, “तझु ेविील पैसे कमवत त़ोवर ठीक ह़ोतां, पण 
आता आपल्याला म़ोलकरणीचा िचत परविणार नाही. पैसे वाचवायला 
हवेत, मशराझ. आता घरातलां सगळां काम तुला करावां लागेल.” 

मशराझजवळ आपल्या ममत्रमांिळीांना भेटायला, त्याांच्याशी बाहेर 
िेळायला वेळच राहहला नाही. ततचा हदवस स्वयांपाक, साफसफाई, 
धणुीभाांिी, इस्त्री वगैरे कामातच सांप़ू लागला. ततला आपल्या वडिलाांची 
ि़ूप आठवण येत असे. पण ते कधीच परतणार नाहीत, याची ततला 
जाणीव ह़ोती.  



 ही कहाणी सुरू ह़ोते, हहवाळ्यातील पानगळीच्या एका हदवशी. 
मशराझने आपली सारी कामे सांपवली. ततने घराची साफसफाई केली, कपि े
धतुले आखण इस्त्रीसुद्धा केले. फावल्या वेळात ती घराच्या वर असलेल्या 
बाल्कनीत जाऊन बसत असे. आपल्या माांिीवर ल़ोकरीचा एक गुांिा ठेवत 
अस.े त़ो गुांिा ततची आई ततच्यासाठी ठेव़ून गेली ह़ोती.  

ती स्वत:साठी एक स्वेटर ववणायला बसली. पण अचानकच हवेच्या 
एका झ़ोताने ल़ोकरीचा गुांिा ततच्या माांिीवरून उि़ून गेला आखण 
बाल्कनीपास़ून द़ूर अांतरावर जाऊन पिला.   



मशराझ पटकन उठली आखण रेमलांगला पकि़ून 
िाली बघ़ू लागली आखण ततच्या ल़ोकरीच्या 
गुांड्याला श़ोध़ू लागली. हवेच्या झ़ोताने उि़ून त़ो 
गुांिा शजेारच्या अांगणातील एका गुलाबाच्या 
झुिपात अिकलेला असल्याच ेततला हदसले.  

“माझ्या आईची आठवण आहे त़ो गुांिा,” 
मशराझ स्वत:शी म्हणाली. “त़ो परत आणायला 
हवा.” 



मशराझला कां प भरला, पण फक्त थांिीमुळे नाही. ततने आपल्या घरापास़ून 
शजेारच्या ववचचत्र बागेत जाणाऱ्या वाटेच ेतनरीक्षण केले आखण मग ती 
आपला ल़ोकरीचा गुांिा आणायला तनघाली.   

ततने शजेारच्या घराचा दरवाजा ज़ोराने ठ़ोठावला. थ़ोिा वेळ गेला, पण 
आत़ून काहीच हालचाल जाणवली नाही. ततने पुन्हा दार ठ़ोठावले. ि़ूप 
वेळानांतर, दरवाजावर असलेली एक छ़ोटी खििकी उघिली आखण ि़ोळ्याांची 
एक ज़ोिी ततला न्याहाऴू लागली.  

“काय पाहहजे तुला?” एक वदृ्ध स्त्रीने ववचारले.  

“नमस्कार, माझां नाव मशराझ. माफ करा मला,” मशराझ घाबरत 
ब़ोलली. “माझा ल़ोकरीचा गुांिा तुमच्या बागेत येऊन पिलाय. मला द्याल 
का त़ो परत?” 

वदृ्धेने मशराझकि ेसांशयी नजरेने वरपास़ून िालपयतं पाहहले. “मी तुझा 
ल़ोकरीचा गुांिा नक्की देईन. पण त्यासाठी तुला माझी काही कामां करावी 
लागतील, मला झपेत नाहीत अशी कामां. मग देईन मी तुला तुझा गुांिा,” 
वदृ्धा म्हणाली.  

“आविले मला काम करायला,”                             
मशराझ उत्तरली. ततला कष्टाची                               
चाांगलीच सवय ह़ोती. ततला                                    
फक्त ततचा ल़ोकरीचा गुांिा                                     
परत हवा ह़ोता.  



करतss आवाज करत दरवाजा उघिला. मशराझला सम़ोर ववस्कटलेले, 
धळुकट लाांब केस असलेली म्हातारी बाई हदसली. ततने आपला चहेरा 
धतुला नव्हता, ततच ेकपि ेगमलच्छ ह़ोते, ततची निे लाांब आखण 
वाकलेली ह़ोती. मशराझच ेह्रदय वेगाने धिधि़ू  लागले. ती ततथ़ून पऴून 
जायचा ववचार करू लागली. पण ती जागेवरच स्तब्ध ह़ोऊन उभी 
राहहली. “या म्हाताऱ्या बाईच ेि़ोळे दयाऴू वाटतात,” मशराझ स्वत:शी 
म्हणाली. “ती भीतीदायक हदसते, पण मला वाटतां की ती स्वत:ला 
नीटनेटकां  ठेवत नसावी.” 

“आत येतेयस की नाही?” वदृ्धेने अधीरपणे ववचारले. मशराझने 
सावकाश घरात                                          
प्रवेश केला.  

घरात ि़ूप दगुधं ह़ोता, अस्वच्छपणा ह़ोता. वदृ्धेने ततला 
स्वयांपाकघर दािवले. ततथे िरकटे लागलेल्या थाळ्या, ताट, वाट्या, 
कढई वगैरे भाांड्याांचा ढीग ह़ोता. वदृ्धेने मशराझला एक वजनदार 
हात़ोिा हदला.    

“ही सगळी भाांिी या हात़ोड्याने फ़ोि़ून टाक. सगळां काही 
त़ोिायचां,” असे म्हणत वदृ्धा तनघ़ून गेली.   

मशराझने सभ़ोवती बतघतले आखण हात़ोिा क़ोपऱ्यातील एका 
स्टुलावर ठेव़ून हदला.  



मग ती कामाला लागली. ततने सगळी भाांिीकुां िी धुतली, 
म़ोरी स्वच्छ केली, फरशी पुस़ून काढली. ततला फिताळात 
भाज्या हदसल्या. ततने एका भाांड्यात पाणी घेतले, च़ूल पेटव़ून 
त्यावर ते ठेवले आखण भाज्याांच ेस़ूप बनवले.  

स्वयांपाकघराची साफसफाई झाल्यावर, भाांिी नीटनेटकी 
लावल्यावर ती वदृ्ध स्त्रीला श़ोध़ू लागली. “मी सगळां काम 
करून ठेवलांय,” ती वदृ्धेला म्हणाली. वदृ्धेने काहीही न ब़ोलता 
स्वयांपाकघर बारकाईने न्याहाळले.  



म 

मग वदृ्ध स्त्रीने मशराझला बागेत नेले. ततथे झािझुिपाांमध्ये, 
फुलाांमध्ये रानटी गवत उांच वाढले ह़ोते, तण उगवले ह़ोते. तेथील 
माती सुकली ह़ोती, ततला भेगा पिल्या ह़ोत्या. वदृ्धेने मशराझला एक 
वजनदार कात्री हदली. “सगळी फुलां काप़ून टाक आखण ऱोपटी 
मुळापास़ून उिि़ून टाक. झुिपांसुद्धा काप़ून टाक. सगळां नष्ट करून 
टाक. मला इथे काहीही नक़ोय,” असे म्हणत वदृ्ध स्त्री घरात गेली.  



मशराझने मल़ूल पिलेल्या बागेकि ेएकदा पाहहले. मग ती कामाला 
लागली. ततने ऱोपट्याांची काटछाट केली, तण उपट़ून काढले आखण 
झुिपाांची कापाकापी केली. काम करत असताना ततला थेंबाांचा टपटप 
आवाज ऐक़ू  आला. ततला झािाझुिपाांमध्ये एक ििक हदसला. त़ो 
ताज्या पाण्याने मभज़ून गेला ह़ोता. “या ििकािाली नक्कीच एिादा 
झरा असणार. हा ििक हटवला तर त़ो झरा बागेला पाणी पुरवेल,” 
ततच्या मनात आले. ििक ि़ूप वजनदार ह़ोता. पण त़ो हटवण्यात 
मशराझला यश ममळाले. झऱ्याच्या पाण्याने झािाझुिपाांमध़ून, फुला-
गवताांमध़ून वाट काढली. मग तहानलेली ऱोपटी पुन्हा टवटवीत आखण 
हहरवीशार हदस़ू लागली.  

मशराझने वदृ्ध स्त्रीस ब़ोलाव़ून आणले. “मी बागेची साफसफाई 
केलीय,” ती म्हणाली. वदृ्ध स्त्रीने मशराझने केलेले               
काम न्याहाळले, पण त्याबद्दल ती चकार अक्षर               
ब़ोलली नाही.   



यानांतर, वदृ्धा मशराझला आपल्या ि़ोलीत घेऊन गेली. “आणिी 
एक काम कर. ही कात्री घे आखण माझ ेसगळे केस काप़ून टाक. 
मला आता इतके लाांब केस नक़ो वाटतायत,” वदृ्धा म्हणाली.  

मशराझने वदृ्धेच ेववस्कटलेले, गुांतलेले केस पाहहले. ततने आधी ते 
धतुले. त्यामुळे केस चमक़ू  लागले, रुपेरी हदस़ू लागले. मग 
मशराझला एक कां गवा ममळाला. ततन वदृ्धेच ेकेस ववांचरले आखण 
एकत्र बाांध़ून टाकले.  

आता घर अगदी शाांत आखण स्वच्छ हदसत ह़ोते. वदृ्ध स्त्री आनांदली. 
“हा घे तुझा ल़ोकरीचा गुांिा. त़ू केलेल्या कामासाठी तुझ ेि़ूप ि़ूप 
आभार. आता मागल्या दाराने जा. ततथे तुला द़ोन तलाव हदसतील. 
एकात स्वच्छ पाणी असेल आखण दसुऱ्यात गढ़ूळ पाणी. आधी स्वच्छ 
पाण्याच्या तलावात जा. त्यात तीन वेळा िुबक्या मार. मग गढ़ूळ 
पाण्याच्या तलावात स्नान कर. त्यातसुद्धा तीन िुबक्या मार. नांतर त़ू 
आपल्या घरी जाऊ शकतेस.” 

मशराझने वदृ्धेच ेआभार मानले. ल़ोकरीचा गुांिा घेऊन ती        
मागल्या दाराने बाहेर पिली. वदृ्धेने साांचगतल्यानुसार,             
ततला द़ोन वतुतळाकार तलाव हदसले. मशराझने                       
प्रत्येकी तीनवेळा स्वच्छ पाण्यात                            
आखण मग गढ़ूळ पाण्यात िुबक्या                          
मारल्या. त्यानांतर ती घरी गेली.   

 



मशराझने आपल्या घराचे दार ठ़ोठावले. पण तात्काळ ततला आठवले की 
आपण न साांगता घराबाहेर गेल़ो ह़ोत़ो आखण घरी स्वयांपाक करायचा राह़ून 
गेला ह़ोता. “अरे बापरे, म़ोठीच अिचण झाली सगळ्याांची,” ततच्या मनात 
आल.े ततची सावत्र आई दरवाजा उघिपेयतं मशराझ भीतीने थरथर काप़ू 
लागली. आपल्याला किक मशक्षा ममळणार, हे ती जाणत ह़ोती.  

पण दरवाजावर आली, मशराझची बहीण म़ोतनर. ततने मांद स्स्मत केले 
आखण ववनम्रपणे ववचारले, “काय मदत करू शकत ेमी तलुा?”” 

“मला उशीरच झाला, माफ करा,” मशराझ म्हणाली.  

“त़ूच माफ करा मला. त़ू आहेस तरी क़ोण?” म़ोतनरने ववचारले.  

मशराझ गोंधळली. “अग, मी मशराझ. माफ कर उशीर केल्याबद्दल,” ती 
म्हणाली.  

म़ोतनर हस़ू लागली. “त़ू मशराझ कशी अस़ू शकशील?” ती म्हणाली. “त़ू 
अस्जबात ततच्यासारिी हदसत नाहीस. त़ू तर ि़ूप सुांदर हदसतसे!” 

“कृपा करून चचिव़ू नक़ोस मला. मला आत घे, नाहीतर तझुी आई 
रागवेल.” 

म़ोतनर वळली आखण ततने आपल्या आईला हाक मारली.  

मशराझची सावत्र आई दारात आली. “काय मदत करू मी तलुा?” ततने 
ववनम्रपणे मशराझला ववचारले.  

“कृपा करून मला आणिी खिजव़ू नका. मी सगळां काही समजावत े
तमु्हाला....पण आधी मला घरात घ्या,” मशराझ काकुळतीला आली.  

शवेटी म़ोतनर आखण ततच्या आईला जाणवले की ती सुांदर तरुणी  
मशराझच ह़ोती. मग त्याांनी मशराझला भरप़ूर प्रश्न ववचारले. “कुठे ह़ोतीस त़ू? 
इतकी सुांदर कशी बनलीस?” मशराझने सगळी कहाणी साांचगतली.  



पुढल्या हदवशी मशराझची सावत्र आई बाजारात गेली आखण द़ोन 
वपशव्या भरून ल़ोकर घेऊन परतली. मशराझने ततला त्या वदृ्ध स्त्रीची 
बाग दािवली. सावत्र आईने ल़ोकरीच ेगुांि ेइथेततथे मभरकावले. एक गुांिा 
िलु्या खििकीत़ून बाहेर पिला आखण िाळीच्या वािग्यात जाऊन पिला. 
दसुरा गुांिा फुटबॉलच्या मैदानात जाऊन पिला आखण एका झािाच्या 
फाांदीत जाऊन अिकला. एक गुांिा रस्त्यावर चालणाऱ्या एका 
माणसाच्या ि़ोक्याला जाऊन लागला.  

अिेरीस, एक गुांिा वदृ्ध स्त्रीच्या बागेत जाऊन पिला. “हा बऱोब्बर 
पिला!” सावत्र आई उत्साहाने म़ोतनरला म्हणाली.   



“आता त़ू जा ततथे, म़ोतनर!” सावत्र आई 
म्हणाली. “तुला साांचगतलां तसां कर. आळशीपणा, 
उद्धटपणा करू नक़ोस. परतताना तलावात िुबकी 
मारायला ववसरू नक़ोस. तलावाच्या पाण्यात 
नक्कीच काही जाद़ू असणार.” मग आई एका 
झािामागे लपली. म़ोतनरने वदृ्ध स्त्रीचा दरवाजा 
ठ़ोठावला.  

“चल, लवकर दार उघि, म्हातारे!” म़ोतनर 
पुटपुटली. ततने पुन्हा दार ठ़ोठावले.   

ि़ूप वेळानांतर, एक छ़ोटीशी खििकी उघिली 
आखण ि़ोळ्याांची एक ज़ोिी ततला न्याहाऴू लागली.  

“काय हवांय तुला?” वदृ्धेने ववचारले.  

“माझा ल़ोकरीचा गुांिा तुझ्या बागेत पिलाय. 
मला परत हवाय त़ो,” म़ोतनर म्हणाली.  

“आधी माझी काही कामां करावी लागतील 
तुला,” वदृ्धा म्हणाली.  

“ठीकाय, ठीकाय,” अधीर ह़ोऊन म़ोतनरने मान्य 
केले.  



दरवाजा उघिला आखण म़ोतनरला सम़ोर ववस्कटलेल्या, गुांतलेल्या 
केसाांची वदृ्ध स्त्री हदसली. म़ोतनरने ततला मागे ढकलले. “काय कामां करून 
घ्यायचीयत माझ्याकि़ून तुला?” ततने ववचारले. वदृ्धेने ततला ततच े
अस्ताव्यस्त स्वयांपाकघर दािवले आखण ततच्या हातात एक वजनदार 
हात़ोिा हदला.  

वदृ्ध स्त्री म्हणाली, “सगळी भीांिीकुां िी आखण म़ोरी त़ोि़ून-फ़ोि़ून टाक.” 

म़ोतनर तात्काळ कामाला लागली. ततने हात़ोड्यावरील आपल्या हाताांची 
पकि घट्ट केली आखण सगळे काही त़ोि़ून-फ़ोि़ून टाकले. आपले काम 
सांपव़ून ती वदृ्धेला म्हणाली, “मी सगळां काम करू टाकलांय.” 

वदृ्ध स्त्रीने काहीही न ब़ोलता स्वयांपाकघर बारकाईने न्याहाळले.  



मग वदृ्ध स्त्रीने म़ोतनरला बागेत नेले. तेथील झािेझुिपे अवाजवी 
वाढली ह़ोती, फ़ू ले क़ोमेजली ह़ोती आखण सवतत्र तण माजले ह़ोते. वदृ्धा 
म्हणाली, “सगळी फुलां काप़ून टाक. इथे एकही फ़ू ल हदसता कामा 
नये,” असे म्हणत वदृ्ध स्त्रीने म़ोतनरला एक वजनदार कात्री हदली.  

म़ोतनरने लगेच आपले काम सुरू केले. ततने फुले, झािी आखण द़ोन 
वकृ्षसुद्धा काप़ून टाकले. आता बागेत एकही ऱोपटे उरले नाही. सगळी 
बाग उध्वस्त झाली. मग म़ोतनर वदृ्ध स्त्रीला श़ोध़ू लागली. “बागेचां 
कामसुद्धा मी प़ूणत केलांय,” म़ोतनर ततला म्हणाली. वदृ्ध स्त्रीने बागेला 
बारकाईने न्याहाळले, पण ती एकही शब्द ब़ोलली नाही.  



शवेटी वदृ्ध स्त्रीने म़ोतनरला आपल्या ि़ोलीत नेले. “आणिी एक 
काम करावां लागेल तुला. तुला तुझा ल़ोकरीचा गुांिा परत हवा असेल 
तर ही कात्री घे आखण माझ ेसगळे केस काप़ून टाक.” 

म़ोतनरने वदृ्धेच ेकेस घाईघाईत कसेतरी काप़ून टाकले. काम 
सांपल्यावर ततने अधीरपणे ववचारले, “तलावात िुबक्या कधी 
मारायच्या?” वदृ्धने स्वत:ला आरशात तनरि़ून केस ककती छ़ोटे केले हे 
पाहहले. फारच बेकफकीरपणे कापले ह़ोते ते.  

“ह़ो, आता त़ू मागल्या दाराने बाहेर पि. तुला द़ोन तलाव 
हदसतील. एकात स्वच्छ पाणी असेल आखण दसुऱ्यात गढ़ूळ. आधी 
गढ़ूळ पाण्यात तीन िुबक्या मार. मग स्वच्छ पाण्यात तीन िुबक्या 
मार,” वदृ्ध स्त्रीने म़ोतनरला साांचगतले. “नांतर त़ू आपल्या घरी जा.” 

म़ोतनर मागल्या दाराकि ेपळाली. ती वदृ्ध स्त्रीने ततला परत केलेल्या 
ल़ोकरीचा गुांड्यालाही ववसरून गेली. द़ोन तलाव हदसताच ततने आधी गढ़ूळ 
पाण्यात तीन िुबक्या मारल्या आखण मग स्वच्छ पाण्यात तीन िुबक्या 
मारल्या. “मी मशराझपेक्षा जास्त वेळ पाण्यात राहाणार,” म़ोतनर पुटपुटली. 
“मग मी मशराझपेक्षा जास्त सुांदर हदसेन!” 

स़ूयातस्त ह़ोत आला. म़ोतनर अज़ूनही                      
पाण्यातच ह़ोती. ततच्या त्वचेवर सुरकुत्या                      
पिल्या आखण ती थांिीने काप़ू                               
लागली. शवेटी ती कशीबशी                                   
बाहेर आली आखण आपल्या                                  
घराकि ेधावली.  



म़ोतनरने आपल्या घराचा दरवाजा ठ़ोठावला. आपण ि़ूप सुांदर 
हदसत आह़ोत, आपल्याला पाह़ून आईला ि़ूप आनांद ह़ोईल वगैरे 
ववचार ततच्या मनात आले.  

पण ततची आई दारात आली तेव्हा म्हणाली, “आम्ही 
मभकाऱ्याांसाठी दरवाजा उघित नाही.” आईने म़ोतनरच्या तोंिावर 
दरवाजा धािकन बांद केला.  



म़ोतनरने पनु्हा प्रयत्न केले.  

“मला त्रास देणां बांद कर, मभकारि,े” आई ओरिली.  

“आई, मी म़ोतनर,” म़ोतनर म्हणाली.  

शवेटी म़ोतनरच्या आईला जाणवले की िरांच दारात म़ोतनरच उभी ह़ोती. 
ती ि़ूप ववद्रपु हदसत ह़ोती. ततचे केस ततच्या कानाांच्या भ़ोवताली लटकत 
ह़ोत,े ततचे ि़ोळे तनस्तजे झाले ह़ोत,े ततची त्वचा ििबिीत झाली ह़ोती. “हे 
काय झालां?” आई मशराझवर ओरिली. “त़ू त्या म्हातारीच्या घरून इतकी 
सुांदर ह़ोऊन परतलीस, मग म़ोतनर इतकी कुरूप ह़ोऊन कशी आली?” 

“मी....मला नाही माहीत....” मशराझ आपल्या बहहणीला तनरि़ू लागली. 
बहहणीची अवस्था पाह़ून ती अवाक झाली ह़ोती.  

“त़ू त्या म्हातारीकि ेकाय काय झालां हे सगळां साांचगतलां नाहीस मला?” 
आई ओरिली.  

“मी सगळां साांचगतलां ह़ोतां तमु्हाला,” मशराझ उत्तरली.  

“आखण त़ू म़ोतनर? हहने जे जे साांचगतले तसांच केलांस की नाहीस त़ू?” 
आईने ववचारल.े 

“ह़ो आई, मी अगदी तचे केलां जे त्या म्हातारीने करायला साांचगतलां. 
ततने मला स्वयांपाकघर त़ोि़ूनफ़ोि़ून टाकायला साांचगतलां, मी त ेत़ोि़ून 
टाकलां. ततने मला बाग उद्धध्वस्त करायला साांचगतली, मी सगळी ऱोपटी, 
झुिपां उिि़ून काढली. ततने मला ततचे केस कापायला साांचगतले, मी त े
काप़ून टाकले.” “ 

घरात नीरव शाांतता पसरली.  



“माफ करा मला,” मशराझ पटुपटुली.  

“कशासाठी माफी मागतयेस?” सावत्र आईने ववचारले.  

“म़ोतनरची अवस्था बघ़ून मला ि़ूप द:ुि ह़ोतांय,” मशराझ 
म्हणाली.  

“त़ू ततथे काय वेगळां केलांस?” सावत्र आई आखण म़ोतनर 
एकदमच ओरिले.  

मशराझला वदृ्ध स्त्रीच्या घरातील दपुार आठवली. ततने 
स्वयांपाकघराची साफसफाई केली ह़ोती, भाांिीकुां िी धुतली ह़ोती, 
स़ूप बनवले ह़ोत,े बाग स्वच्छ केली ह़ोती, झािाांना पाणी 
घातले ह़ोत ेआखण वदेृ्धचे रुपेरी केस वव ांचरले ह़ोत.े  

शवेटी मशराझ उत्तरली, “वदृ्ध स्त्रीने मला सगळां काही नष्ट 
करायला साांगतलां ह़ोतां, पण मी तसां केलां नाही. मी ततचां मन 
ओळिलां आखण तचे केलां जे ततला िऱोिरच हवां ह़ोतां.” 



बरीच वर्षे तनघ़ून गेली. मशराझ आखण म़ोतनर म़ोठ्या झाल्या. ल़ोकाांना 
ती दिलेली बाग सापिली. त्यातील झािाझुिपाांची अवाजवी वाढ झाली 
ह़ोती. ल़ोकाांना द़ोन तलावही सापिले. त्याांनी त्यात प़ोहायचा प्रयत्न 
केला. मग त्याांना वदृ्ध स्त्रीच्या चमत्काराच ेगुपीतही सापिले.  

स्वच्छ पाण्याचा तलाव आखण गढ़ूळ पाण्याचा तलाव याांच्यात 
सारिेच पाणी ह़ोते. जे ल़ोक त्यात िुबक्या मारतात त्याांच्यात ते बदल 
करत नाहीत. ल़ोक आत़ून स्वत:ला जसे ओळितात तेच रूप ते तलाव 
त्याांना दािवतात.  

सवत ल़ोकाांनी मशराझचीही आठवण काढली. ती एक श़ूर वतृ्तीची मुलगी 
ह़ोती. द:ुिात असताना काही ल़ोक आपल्याला काय हवां आहे, हे 
नेमकेपणाने साांग़ू शकत नाहीत, हे मशराझला उमगले ह़ोते.  

समाप्त 


